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Зелена омладина Србије, вођена зеленом идејом заснованом на стубовима социјалне 

правде партиципативне демократије, ненасиља и еколошке мудрости, делује на 

активистичком, теоријском и политичком плану у циљу побољшања квалитета живота 

становништва, тако да свим члановима  друштва буде омогућено равноправно 

учествовање у друштвеним процесима, подједнако право на заштиту у  сваком смислу 

и развијање личних потенцијала, све у складу са принципима одрживости и поштовања 

природне средине. Темељ за обезбеђивање адекватног квалитета живота је 

успостављање одрживог  друштва које је у складу са природом, чија економија је 

усмерена на задовољавање потреба свих чланова друштва, заснована на принципима 

демократског одлучивања и транспарентности.  

Неопходна нам је одрживост. 

На плану глобалне економије снажно се противимо логици профита и сматрамо да 

задовољење потреба целокупног друштва мора бити испред трке за профитом, јер нас 

она доводи до различитих катастрофалних ефеката по природу и друштво. 

Капиталистички систем прави све већу разлику у корист транснационалних компанија, 

богатих држава центра и њихове елите, наспрам општег осиромашења бројних 

периферних држава, њиховог становништва и природних богатстава. Себе видимо као 

антиглобалистичку организацију која се противи тржишним кретањима где капитал 

слободно прелази границе док људи остају de facto заробљени. Залажемо се за 

интернационалну и интеркултуралну сарадњу и разумевање. 

Капитализам, као систем заснован на безграничној експлоатацији природних ресурса и 

људске радне снаге, оставља несагледиве еколошке последице. Кризе које он изазива, 

начин производње и пратећа идеологија конзумеризма врше значајан притисак на  

живот и медије животне средине од којих директно зависи добробит човека.  Са друге 

стране, решавање поремећаја у екосистемима, најсложенијем познатим системима до 

краја неистражених законитости, не сме се препустити само нади у будућа технолошка 

достигнућа, већ се оно мора одмах спроводити кроз свеобухватну друштвену промену 

која би регулисала узроке, а не парцијално лечила последицу по последицу. Сматрамо 

да није могуће постићи одрживост у систему који се заснива на непрекидном 

економском расту јер у ограниченом систему као што је планета Земља то доводи до 

неминовног клапса. 
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Сматрамо да је на нивоу државе социјална правда једино могућа ако је утемељена на 

економској једнакости, која је достижна једино кроз сталну политичку борбу која би 

неутралисала разлику у почетним позицијама. Сматрамо да образовање, здравство и 

социјална заштита морају бити јавно финансирани и свима доступни. Противимо се 

процесу опште приватизације и outsourcing-a јер нису решење, већ је узрок проблема као 

што су незапосленост, повећана социјална сегрегација, деиндустријализација, 

недоступност социјалне и здравствене заштите, уз додатно загађење животне средине. 

Јавна добра морају остати заједничка и свима увек доступна, стога никако не смемо 

дозволити да она заврше на тржишту. 

Сматрамо да свако треба имати адекватне услове за живот, те као основна људска права 

видимо право на становање, здраву храну, чисту воду, здраво и безбедно окружење, 

енергију, као и доступност информација. 

Демократија је средство за успостављање одрживог друштва. 

Будући да се залажемо за успостављање праведног, међугенерацијски солидарног и 

одрживог друштва, сматрамо да у његовом обликовању треба демократски да учествују 

сви грађани. Демократија као средство за успостављање друштва које држи у хармонији 

потребе људи и природе захтева висок ниво образовања, мотивисаност да се учествује у 

друштвеним процесима, као и развијене процедуре које обезбеђују инклузивност, 

транспарентност и благовремену смењивост и могућност за суштинску промену на 

позицијама. Да би то било могуће, потребно је разумевање политичких, економских и 

социјалних процеса и доступност информација о актуелним дешавањима, односно 

транспарентност при доношењу одлука од значаја за друштво/заједницу. Свесни смо 

да демократија сама по себи не гарантује успостављање праведног друштва јер су многи 

демократски успостављени режими иницирали ратове, борбу око ресурса и страдање, 

стога је потребно развити и солидарне механизме који обезбеђују глобалну 

међународну сарадњу, разумевање и мир. 

На различитим нивоима одлучивања могу бити потребни различити механизми и 

процедуре, те стога охрабрујемо истраживање, стварање и практиковање различитих 

видова демократије (нпр. директна, ликвидна и сл.) који би омогућили праведно и 

ефикасно управљање друштвом. Децентрализација моћи треба са собом да носи 

оснаженост локалних актера да адекватно одговоре на потребе локалне заједнице, 

развијање потенцијала локалних заједница, одрживо управљање ресурсима и 
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унапређење сарадње у друштву - како међу локалним заједницама и актерима, тако и 

са осталим нивоима координисања друштва. 

Равноправност у демократском одлучивању подразумева право свих људи да учествују 

у доношењу одлука и имају могућност заузимања одређених позиција, без обзира на 

порекло, род, сексуалну оријентацију итд. Практиковање овог права значи и 

преузимање одговорности за савесно поступање и допринос целој заједници и природи. 

Противимо се етничким, верским, класним и осталим видовима сегрегације где се 

овакве разлике инструментализују за борбу око ресурса/богатства кроз ширење 

национализма и нетрпељивости. 

Солидарност и сарадња. 

Сматрамо да борба за одрживо друштво подразумева сарадњу и солидарност 

организација и појединаца који се баве животном средином, људским правима, женским 

питањем, радничким правима, омладином, културом, уметношћу, медијима, 

привредом, угроженим и маргинализованим становништвом и другим областима, као 

и са академском заједницом, синдикатима, партијама и другим актерима. Желимо да 

подигнемо свест о актуелним проблемима, спречимо их или ублажимо, док дугорочно 

радимо на решавању системских узрока и успостављању одрживог друштва у 

будућности. 

Овај документ функционише заједно са Манифестом Зелене младине Србије. 

 


